( สํ าเนา )
ประกาศ สํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง สอบราคาจ้ างเหมาทําความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร(อาคาร 12) ซอยอารี ยส์ ัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่ง
ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สาํ นักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ วันประกาศ
สอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
4. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สั่งให้สละ
สิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะซึ่ งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็ นคู่สัญญาที่ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาํ เนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eGovernment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
ทั้งนี้ ส่ วนราชการจะก่อหนี้ผกู พัน (ลงนามในสัญญา) ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 มีผลใช้บงั คับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากสํานักงบประมาณแล้ว และในกรณี ที่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากสํานักงบประมาณ ส่ วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
ผูป้ ระสงค์จะยืน่ ซองสอบราคาจะต้องไปดูสถานที่เพื่อรับฟังคําชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ ตามรายละเอียดและ
เงื่อนไข การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร พร้อมทั้งตรวจดูสถานที่ใน
ครั้งนี้ดว้ ยตนเอง หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอํานาจ โดยมีหนังสื อมอบอํานาจมาแสดงและลงนามไว้เป็ นหลักฐาน ผูท้ ี่มิได้มาดูสถานที่และรับ
ฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และมิได้ลงนามไว้เป็ นหลักฐาน ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไข ทั้งที่มีอยูเ่ ดิมและที่
ประกาศเพิม่ เติมโดยละเอียดตลอดแล้ว ถ้ามีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิม่ ขึ้น ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งสิ้ น ซึ่ งผูเ้ สนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามนั้น และจะยกเป็ นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็ นคู่สัญญากับสํานักงานฯ ไม่ได้ ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น กรณี มี
ข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ไม่วา่ กรณี ใด ๆ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ขณะดูสถานที่ทนั ที และให้มีขอ้ ยุติท้ งั 2 ฝ่ าย ในเรื่ องที่โต้แย้งใน
วันดูสถานที่ให้แล้วเสร็ จ โดยให้มาพร้อมกัน ณ ส่ วนบริ หารการพัสดุ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ 16 กันยายน 2557เวลา
10.30 น.

กําหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ ณ ส่ วนบริ หารการ
พัสดุ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง(อาคาร 1 ชั้น 2) ซอยอารี ยส์ ัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร และกําหนดเปิ ดซองสอบราคา ในวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมส่ วนบริ หารการคลัง ชั้น 2 อาคาร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่เวลา10.00 น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนบริ หารการพัสดุ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (อาคาร 1 ชั้น 2) ซอยอารี ย ์
สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 11 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 22
กันยายน 2557 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2273 9021 ต่อ 2112, 2147 ในวันและเวลาราชการ หรื อสามารถดูรายละเอียด ได้ที่
http://www.palad.mof.go.th ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และที่ www.gprocurement.go.thของกรมบัญชีกลาง
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